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PROGRAM    
ÚNOR 2007 

 

 
 
 
 

 
Své narozeniny oslaví: 
27. 2. Lukášková Marie  60 let 

 
Přejeme vše nejlepší!!! 

 
 
 



čtvrtek 1.února v 17 hod.  
 
ZÁKLADNÍ   INFORMACE  SOUVISEJÍCÍ  
 S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI 

 
Do UNB přijde paní Lea Janků z odboru sociální péče Magistrátu města 
Brna. Pokud máte zájem získat informace o příspěvku na péči přijďte do 
UNB, paní Janků zodpoví i Vaše dotazy z oblasti sociální péče. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 
čtvrtek 8. února v 17 hod.  
 
MYŠ A JÁ 
 

Tento čtvrtek se můžete těšit na humorné 
divadelní představení pro děti i dospělé, které nám 
přijde zahrál studentka Výchovné dramatiky 
neslyšících JAMU Brno – Michaela Kosiecová. 
Program bude pokračovat zábavným kvízem ze 
světa pohádek. Přijďte Vy i Vaše děti pobavit se 
s pohádkami. 
 
 
 
čtvrtek 15. února v 17 hod.  
 
VOLNÁ BESEDA S FILMEM O 
HISTORII SPORTU 
 
Přijďte si popovídat do UNB s přáteli. 
Připraveno je také promítání filmu o historii 
sportu. Jídlo a  pití bude v bufetu 
k zakoupení. 
 
 



čtvrtek 22. února v 17 hod.  
DOBROVOLNÁ SLUŽBA V LITVĚ 
 

Co je to dobrovolná služba a jaké to je být 
dobrovolnou službou v různých zemích? Miroslav 
Gavelčík to zažil na vlastní kůži a přijde nám o 
tom vyprávět do UNB. Jako dobrovolník 
pracoval 3 měsíce na základní škole pro neslyšící 
v Litvě ve městě Panevežus.  

 
 
VÝLET:  JEZÍRKA POD HOLEDNOU 
 

Zveme Vás na turistický výlet – Příměstskými lesy 
z Pisárek do Jundrova 
Kdy:   17. 2. 2007 
Sraz:  9:30 na Mendlově náměstí 
Trasa:  9 km 
 
 

Vernisáž – zahájení výstavy 
Výstava prací dětí motivované zábavnou hrou „Kufřík“ 

Dne 27.2. 2007 
Tuto akci zaměřenou na integraci slyšících a neslyšících žáků 

pořádala UNB v roce 2006. Zúčastnili se jí žáci ZŠ Horní a ZŠ 
Novoměstská. 
Výtvarná díla, fotografie a další zajímavosti z průběhu akce budete mít 
možnost si v UNB prohlédnout od 27.2. – 9.3. 2007 
 

 
KONDIČNÍ CVIČENÍ V UNB 
Kdo má zájem si zacvičit přijďte ve středu 21.2. 2007 v 15:30 do UNB. 
Přineste si pohodlné oblečení na cvičení. Cvičení bude zaměřeno na 
protažení a posílení svalů celého těla a uvolnění bederní páteře. 
Lektor: Radka Kulichová 
 
 
 



Počítačové kurzy (únor – červen 2007) 
 

Název kurzu Termín konání  
Internet a nové možnosti 
komunikace 

6.2. - 2.3. 2007 

PowerPoint – vytváření prezentací 6.3. - 30.3. 2007 
Vypalování na CD 
 

3.4. - 13. 4.   první skupina 
17.4. - 27.4. druhá skupina 
Účastníci platí polovinu běžné ceny. 
Druhá skupina bude zahájena až po 
naplnění první skupiny. 

Kancelářský program Open Office 15.5. -  8.6. 2007 
Ceny kurzu : členové UNB 400 Kč, nečlenové 600 Kč.  
Částku lze uhradit hotově při zahájení kurzu. 
Závazné přihlášky :  UNB, K. Kovařík, email : 
karel.kovarik@cmjn.cz,  tel./fax: 541 245 321 
Všichni jsou srdečně zváni !!! 
 
 
UNB dává zdarma k dispozici: vysavač, fax,4 čalouněné židle, 4 dřevěné 
židle – odvoz vlastní. 
 
 

PROSÍME O ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ DO KONCE 
BŘEZNA! 

(pracující – 160 Kč, důchodci,studenti, nezaměstnaní,… - 120 Kč) 
 
 
POZOR!!!!   Pokud přemýšlíte, že ve stáří chcete bydlet v Domově seniorů, 
musíte myslet na to, že vyřízení žádosti trvá delší dobu a proto je vhodné 
podat žádost včas. Podrobnější informace p. Žamboch. 

 
 

Projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancován 
 Evropskou Unií z programu SROP 

 
 



 
 

Statistika návštěvnosti UNB  
 
 leden – červen 2006   
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červenec – prosinec 2006   
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VELIKONOČNÍ POBYT 
Kde:    Hotel ORLÍK , Teplice nad Metují  

Termín:  6. – 9. dubna 2007     

Cena:    1.500,- Kč za 1 osobu  (ubytování ve  2-3 l ůžkových 
pokojích – sociální za řízení je na každém pokoji + 
polopenze)   

Doprava:   vlastní  

Hotelový interiér je nov ě zrekonstruovaný podle požadavk ů EU, 
je zde restaurace s barem a klimatizací.                                                             
Více o hotelu zjistíte na www.orlik.hotel-cz.com .  

 

Máte možnost spole čně s přáteli 
 strávit Velikonoce – navštívíme okolí 
Teplice nad Metují, p ředevším 
Teplicko-Adršpašské skály.    

 

Kdo má zájem o pobyt, přihlaste se v UNB nejpozd ěji      
do 28.2.2006  (vybíráme zálohu 800,-K č) a sdělíme  vám  
podrobn ější informace.  

 
 


